VED DU, AT DU KAN FÅ
HEPATITIS C AF AT DELE RØR?
HEPATITIS C ER SMITSOM LEVERBETÆNDELSE TYPE C

Når du sniffer og deler rør, kan en sygdom
som Hepatitis C overføres

Kontakt
RUSMIDLER, FORSORG OG FOREBYGGELSE
Ambulant behandling
Birkevænget 4 - 4300 Holbæk
Telefon: 72 36 40 90
Sikker henvendelseformular findes på:
www.misbrugogforsorg.holbaek.dk
Eller direkte til opsøgende sygeplejerske Lene på
telefon 72 36 99 69

AKTIV HELE LIVET

Rusmiddelcenter Holbæk 2020

Hepatitis C kan udvikle sig meget snigende og

Sundhedsstyrelsen vil gerne have, at

medføre skrumpelever og leverkræft

Hepatitis C er udryddet eller er en sjælden
lidelse, når vi kommer til år 2030

Kender du nogen, som kunne være
smittet, og som ikke i forvejen
kommer i Rusmiddelcenter
Holbæk, så spørg dem, om de er
interesseret i at få besøg

Screeningstest
I Holbæk kommune kan vi
tilbyde, at opsøgende vores
sygeplejerske kører ud og laver
en screeningstest for Hepatitis C.
Det er en fingerprik test, hvor
man kan se svaret efter 2
minutter.

Tilbuddet

Forløb
Hepatitis kan udvikle sig meget
snigende og medføre skrumpelever og
leverkræft.

Du er nødt til at lade dig registrere med navn og cpr. nummer for at
benytte tilbuddet.
Vi kan mødes på et neutralt sted, hvis du ikke har lyst til at få besøg
hjemme

Hepatitis C smitter overvejende via
blod. I Danmark er det stofbrugere,
der har den højeste forekomst af
Hepatitis C. Smitte opstår, når der
deles værktøj som fx sprøjter,
kanyler, kogekar og snifferør.

Kontakt
Henvend dig til Rusmiddelcenter
Holbæk, Birkevænget 4
Telefon nummer 72 36 40 90

Med den nye type medicin mod
Hepatitis C tager behandling blot
8 – 12 uger. Og op til 90 procent af
patienterne bliver kureret

Hvis den er positiv, kan
opsøgende sygeplejerske hjælpe
dig videre i systemet.

Ved du

Behandlingen er en simpel kur i
tabletform, og du kan blive helt
rask – hvis den opdages i tide

at man let kan kurere
Hepatitis C med
tabletbehandling
Men det skal opdages først!

Eller direkte til opsøgende
sygeplejerske Lene
Telefon nummer 72 36 99 69

Læs mere på vores hjemmeside
www.misbrugogforsorg.holbaek.dk

